
Wij nodigen je graag uit bij ons te solliciteren!
 
Wie we zijn?
Wij zijn een expertbureau dat actief is in en rondom het sociaal domein en de zorg. Dagelijks bedenken we 
samen met onze opdrachtgevers oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Maar we bedenken niet 
alleen, we doen ook! Want er is veel te doen in en rondom zorg, wonen en werken. 
En daarom zijn wij op zoek naar DOENERS.

Dus:
-  Ben jij nieuwsgierig?
-  Ben je leergierig?
-   Denk je na over de wereld om je heen en wil je ook impact maken?
-  Ben je slim? 
-  Stap jij in als het in een groep moeilijk wordt?
-  Neem je de leiding als het nodig is?
-  Zie jij je collega als een interne klant?
-   En vind jij het leuk om echt aandacht te hebben voor wat een klant nodig heeft? En wil je hem of haar ook 

echt verrassen?

Dan zijn wij op zoek naar jou! We nodigen je van harte uit om langs te komen in Den Bosch op 3 maart 2022 
zodat we je leren kennen. Maak gemakkelijk een afspraak via deze link https://calendly.com/bianca_jblorenz/
kennismakingsgesprekken

En wij leggen dan graag uit over onze mooie organisatie en de vacature die we hebben. 
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We zijn namelijk op zoek naar een 

PROJECTLEIDER 
Wij zoeken een collega die aan de slag gaat bij klanten om projecten vlekkeloos te laten verlopen. Een project-
leider die ervoor zorgt dat de verschillende diensten en producten van jb Lorenz neergezet worden bij klanten  
en die creatief meedenkt en meewerkt met de adviseurs. We zoeken iemand die graag werkt en op wie we 
kunnen bouwen. 

Het is aan jou om vorm en inhoud te geven aan deze functie, maar in grote lijnen gaat het om de volgende 
werkzaamheden, waarbij doen en denken centraal staat:

VOORBEELDEN WAARVOOR WE JE 
DOEN-KRACHT NODIG HEBBEN:

-   Omdat Ervaring Telt is een methodiek 
waarbij we op grote schaal verhalen 
ophalen. Als projectleider zorg jij ervoor 
dat we aanwezig zijn op plekken waar 
onze doelgroepen bij elkaar komen en 
daar bijeenkomsten organiseren, zoals 
scholen, sportvelden of zorginstellingen, 
zodat we verhalen op kunnen halen. En 
tegelijkertijd ben je een strakker planner; 
je stemt namelijk ook de projectplanning 
met beleidsmedewerkers en de 
wethouders af over de vragenlijsten. 

-   In onze Academie Sociaal Domein 
organiseren we trainingen en opleidingen. 
Dat doen we online via ons leerplatform 
en op locatie. Het onboarden van 
deelnemers op het platform, het 
inplannen van de trainers en het 
zoeken naar fijne locaties: allemaal 
werkzaamheden die we graag bij jou 
neerleggen!

VOORBEELDEN WAARVOOR WE JE 
DENKKRACHT NODIG HEBBEN:

-   Je denkt met de adviseurs mee over oplossingen 
voor complexe vraagstukken. Hoe brengen we 
onze oplossingen zo goed mogelijk en zo creatief 
mogelijk voor het voetlicht? En hoe zetten we daar 
onze producten en diensten op een slimme manier 
voor in zodat we maximaal impact maken?

-   Jij bent bij trajecten waarbij we verschillende 
diensten en producten inzetten de spin in het web 
die goed in de gaten houdt dat iedereen zijn of 
haar bijdrage levert aan het project. Je bent het 
luisterend oor en graag beschikbaar voor klanten. 
Je voelt aan wat nodig is en je hoort de vraag achter 
de vraag.

-   Je bent slim, en daarmee bedoelen we dat wij echt 
niet naar opleidingen kijken. Wat je meebrengt aan 
werkervaring en levenservaring, vinden wij veel 
belangrijker dan theoretische kennis. Slim is voor 
ons ook dat je nieuwsgierig bent, en dat je altijd een 
stap verder denkt dan aan je gevraagd wordt. Je 
onderzoekt graag en je vindt het ook gewoon leuk 
om te werken.

Binnen onze organisatie werken we volgens het principe van holacratie. Dat betekent dat wij veel 
verantwoordelijkheden neerleggen bij onze medewerkers. We bieden je een werkomgeving in een klein team, 
een 32-urige of 40-urige werkweek en heel veel opleidingsmogelijkheden. We zijn werkzaam door het hele land 
maar we hanteren leidende principes hoe we werken. Die leidende principes en informatie over wie we zijn en 
wat we doen kun je terugvinden op www.jblorenz.nl
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